
PRIJAVNICA NA OCENJEVANJE
Ocenjevanje:	 25.	MEDNARODNO	OCENJEVANJE	SOKOV,	BREZALKOHOLNIH	PIJAČ
 IN EMBALIRANIH VOD
Termin ocenjevanja: 23. junij 2021
Rok prijave: 21. maj 2021

2/ Skupina: označite skupino in podskupino izdelka - v izvlečku iz pravilnika - izdelki na ocenjevanju.

3/ Vsebnost dodanega sladkorja: navedite ali izdelek vsebuje sladkor  
   (S - dodani sladkor, BS - brez dodanega sladkorja).

4/ Sadni delež: navedite koliko % sadnega deleža vsebuje izdelek.

5/ Država proizvodnje: navedite državo v kateri je izdelek proizveden.

6/ Črtna koda (451...): navedite številčno črtno kodo izdelka v kolikor izdelek kodo ima.

7/ Datum dostave izdelkov na ocenjevanje: na osnovi prijave organizator prijavitelja obvesti o datumu  
   in načinu vzorčenja ter dostave izdelkov.

8/ Količina izdelkov za ocenjevanje: količina izdelkov za ocenjevanje je navedena v izvlečku iz pravilnika.

9/ Kotizacija: 50,00 € za vsak prijavljeni izdelek. Cene so brez DDV.

10/ Prosimo, da prijavnico izpolnite berljivo in jo pošljete do roka prijave na naslov:
Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, faks: 02 5642 160 ali elektronski naslov:  
boris.erjavec@pomurski-sejem.si. Interaktivo prijavnico lahko izpolnite tudi na  
www.ocenjevanja.pomurski-sejem.si, ter natisnjeno pošljete na zgornje naslove.

 Kraj in datum: Žig: Podpis:

1/ Podatki o prijavitelju 

Naziv (za podatke na računu in vpis v katalog)

Ulica in hišna številka 

Telefon 

E-pošta 

Direktor

Mobilni telefon kontaktne osebe

Poštna številka in pošta/Država 

Spletna stran 

Kontaktna oseba

E-pošta kontaktne osebe 

ID številka Davčni zavezanec DA    NE

1 stran črno bela (148x 210 mm) 150,00 €
1 stran barvna (148x 210 mm) 200,00 €
1/2 strani črno belo (120 x 90 mm) 80,00 €
1/2 strani barvno (120 x 90 mm) 120,00 €

Oglas v katalogu ocenjevanj
(v kolikor želite oglaševati v katalogu, ustrezno 
označite v desnem stolpcu)

Uporaba osebnih podatkov za potrebe dogodka: S posredovano prijavnico dajem privolitev za hrambo, uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, za potrebe organizacije in izvedbe dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino tega dogodka in aktivnostih po tem dogodku.
Strinjanje je obvezno za prijavo na ta dogodek, saj vas bomo le tako lahko obveščali o tem dogodku. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki 
zasebnosti.

Obveščanje: S posredovano prijavnico dajem privolitev, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in 
obveščanja. Pomembno: Od prejemanja obvestil Pomurskega sejma se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
tel.: 02/5642 100, faks: 02/5642 160, e-pošta: info@pomurski-sejem.si, www.pomurski-sejem.si



PRIJAVNICA NA OCENJEVANJE
Ocenjevanje:	 25.	MEDNARODNO	OCENJEVANJE	SOKOV,	BREZALKOHOLNIH	PIJAČ
 IN EMBALIRANIH VOD
Termin ocenjevanja: 23. junij 2021
Rok prijave: 21. maj 2021

Podatki o prijavitelju 

Naziv (za podatke na računu in vpis v katalog)

Zap.
štev.

Naziv izdelka 2.
Skupina

3.
Vsebnost
dodanega
sladkorja

4.
Sadni

delež %

5.
Država 

proizvodnje

6.
Črtna koda

POMEMBNO!
- Prijavitelj je dolžan izpolniti vse zahtevane podatke za izdelke, ki jih prijavlja. 
- Podatke iz prijave bomo uporabili za vpis v katalog in izpis priznanj.
- Organizator ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in pomankljivosti.
- V kolikor prijavljate enak izdelek kot prejšnja leta, ga prijavite z enakim nazivom.
- Prijavljeni izdelki so sestavni del prijave.
- Zaželjeno je, da prijavne obrazce izpolnite na naši spletni strani: www.ocenjevanja.pomurski-sejem.si, 
  jih natisnete ter nam jih podpisane in požigosane pošljete do roka prijave.

Za ocenjevanje prijavljamo naslednje izdelke:

 Kraj in datum: Žig: Podpis:

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
tel.: 02/5642 100, faks: 02/5642 160, e-pošta: info@pomurski-sejem.si, www.pomurski-sejem.si
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